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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078
e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00055
Поделение: ________
Изходящ номер: 5448-1 от дата 25/09/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси " чрез 
Териториална дирекция "Държавен резерв" гр. Бургас
Адрес
гр. Бургас, ул. "Александровска" № 9
Град Пощенски код Страна
гр. Бургас 8000 България
Място/места за контакт Телефон
ул. "Александровска" № 9, ет. 3 056 841563
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
 Иван Костов, Стелиана Грозданчева
E-mail Факс
drburgas@gmail.com 056 843472
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.statereserve.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):
http://www.statereserve.bg/bg/profil-na-kupuvacha/publichni-
pokani/dostavka-montaj-reshetki-vrati/

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
Доставка и монтаж на метални предпазни решетки на прозорците и 
вратите на 4 ет. на административната сграда на ТД "Държавен 
резерв" гр. Бургас, находяща се на ул. "Александровска" № 9. 

Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 45000000
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
За обекта има изготвен архитектурен проект, на основание издадено 
от Министерството на културата, Национален институт за недвижимо 
културно наследство становище № 90100-2/14.01.2013 г. и съгласно 
Договор за проектиране.
След направено подробно архитектурно заснемане на включените в 
обхвата на бъдещия проект зони е определено конкретно 
местоположение, размери и материали на решетките и са изобразени в 
графичната част на проекта.
Решетките ще бъдат изпълнени от стоманени профили /стомана клас А 
III/. Захващането става чрез закотвени обрамчващи отвора L- 
профили /60х60х5мм/ в стоманенобетонния пояс и тухлената зидария. 
Закотвенето ще бъде през 30 см. Носещите профили са замонолитени в 
стената, чрез анкерни шпилки /12х140 мм/, с инжекционен разтвор, 
който ще свърже цялата повърхност на шпилката към стената на 
пробития отвор. Профилите на рамките на вратите и прозорците са със 
сечение 45х30х2 мм. Решетките се отварят на крайната верткикална 
ос /на панти/.Стъпката на вертикалните елементи с кръгло сечение, 
Ф12 е през 12 см. светъл отвор. Металните решетки се грундират с 
компресорен пистолет, срещу корозия, след това ще бъдат обработени, 
чрез прахово боядисване с боя, цвят RAL 9016, Traffic white. Всички 
връзки са на заварки. Местата, където са заварките се запилват и 
боядисват в цвета на решетката.

1.Доставка на  L профил 60х60х5 мм. - 79 м.л.;
2. Доставка на профил на рамките на вратите и 
прозорците /45х30х2мм/ - 102 м.л.;
3. Доставка на профил 20х20х1,5мм - 26 м.л.;
4. Доставка на обла стомана Ф 12 - 123 м.л.;
5. Доставка на С-образен елемент 60х120мм - 84 броя;
6. Доставка на С-образен елемент 130х250 мм - 72 броя;
7. Доставка на връх - 57 броя;
8. Доставка на панти - 52 броя;
9. Доставка на уплътнителна лента - 91 м.л.;
10. Доставка на анкерни шпилки 12/140 - 527 броя;
11. Доставка на инжекционен разтвор за замонолитване - 0,10 м3;
12. Доставка на декоративна шина - 79 м.л.;
13. Монтаж на  мателни рамки около отвори - 79 м.л.;
14. Монтаж на метални решетки за прозорци  L = 79 см. и H = 171 см 
- 4 броя;
15. Монтаж на метални решетки за прозорци L = 138 см. и H = 96,5 
см. - 2 броя;
16. Монтаж на метални решетки за прозорци L = 118 см. и H = 100 см. 
- 1 брой;
17. Монтаж на метални решетки за прозорци L = 87 см. и H = 102 см. 
- 1 брой;
18. Монтаж на решетки за врати L=82 см. и H= 225 см.- 2 броя;
19. Монтаж на метални решетки за вратопрозорци L=115 см. и H = 203 
см.-  4 броя.
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Прогнозната стойност на обществената поръчка е 6 000 лв. /шест 
хиляди лева/ без ДДС.
Източник на финасниране - бюджета на ДА ДРВВЗ.
Прогнозна стойност
(в цифри): 6000   Валута: BGN
Място на извършване
Административната сграда на ТД "Държавен резерв" гр. Бургас, находяща  
се в гр. Бургас, ул. "Александровска" № 9, ет. 4

код NUTS:  
BG341

Изисквания за изпълнение на поръчката
А/ Участниците следва да представят оферта, отговаряща на
изискванията на чл. 101в от ЗОП, която да съдържа:
1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен
код съгласно чл. 23 от Закона за търговския егистър, когато
участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от
документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;
2. Доказателства за техническата възможност за изпълнение на
поръчката по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП - декларация с пълно
подробно описание на техническото оборудване, с което разполага
участникът за изпълнение на обществената поръчка.
3. Ценово предложение;
4. Техническо предложение;
5.Срок на валидност на офертата;
6. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители,
документите по чл. 56, ал. 1, т 1, 4, 5, 6 от ЗОП се представят за 
всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и 
дела на тяхното участие; Когато участникът не предвижда в 
обществената поръчка да участват подизпълнители, той представя 
декларация, че няма да бъдат ползвани такива.
Б/ Други:
1. Всички допълнителни разходи във връзка с изпълнението на 
обществената поръчка са за сметка на изпълнителя;
2. Договорът се сключва със срок на действие 2 /два/ месеца от 
подписването му и се прекратява с изтичането на срока  или с 
изпълнението му.
3.Съгласно чл. 101е, ал. 2 от ЗОП, при сключване на договора, 
изпълнителят представя документи, издадени от компетентен орган, 
удостоверяващи липсата на 
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП и декларация по чл. 
47, ал. 5 от ЗОП.
4. Участниците следва да направят оглед на място, като датата, на 
която ще се състои, следва да бъде предварително уговорена с 
Директора н ТД ДР гр. Бургас.

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Най-ниска обща цена за изпълнение на обществената поръчка, в лева 
без ДДС.

Срок за получаване на офертите
Дата: 30/10/2014 дд/мм/гггг Час: 17:00

Да Не
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Да НеЕвропейско финансиране
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на  
посочения интернет адрес или друго:
Публичната покана е публикувана в Профила на купувача на адрес: 
www.statereserve.bg. Оферти се подават до 17:00ч. на 30.10.2014 г. 
в ТД "Държавен резерв" гр. Бургас ул."Александровска" № 9. Всяка 
оферта трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик от 
участника или от упълномощен от него представител, лично или по 
пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика 
участникът следва да посочи предмета на поръчката, наименованието 
на фирмата, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и 
електронен адрес.

Отварянето на офертите ще се извърши на 03.11.2014г. в 14:00 часа, 
в ТД ДР гр. Бургас, ул."Александровска" № 9.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 30/10/2014 дд/мм/гггг
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